
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ         
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        
     

Από το πρακτικό αριθμ. 5/20-04-2018 της με αριθμ. 5ης/2018 συνεδρίασης της
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, την Παρασκευή 
20 Απριλίου 2018. 

Αριθμ. Απόφασης 5-4-2018/20.04.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και το Πολιτιστικό Σωματείο
“Η Γκιόστρα της Ζακύνθου”, από τις 25-27/5/2018. 

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 Απριλίου 
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στις αίθουσες συνεδριάσεων της 
έδρας της ΠΙΝ (Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα) και των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι) και 
Ζακύνθου (21ης Μαΐου), πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 5η  
συνεδρίαση/2018 της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και 
Επιστημών (Π.Α.Π.Ε.), μετά την την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.178/32350/ 
16.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
Θεόδωρου Γαλιατσάτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της 
Επιτροπής.  

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 
55786/22701/05.07.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, 
υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας Ελένη Γισδάκη.

Παρόντες ήταν τα τακτικά μέλη κ.κ. Θ. Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, πρόεδρος της Επιτροπής, Θ. Καμπίτσης, Μ. Μοσχάτ, Σπ. Δραζίνος, 
Σπ. Αγγουράκη, Λ. Κατωπόδη, Αν. Βαλλιανάτος, Σ. Πεφάνη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία (παρόντες 8) ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.

-----------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----------------------------------

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε. προχώρησαν στο παρακάτω 
θέμα: 
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ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ Ζακύνθου και το Πολιτιστικό Σωματείο
“Η Γκιόστρα της Ζακύνθου”, από τις 25-27/5/2018.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Θεόδωρος Καμπίτσης, μέλος της Επιτροπής, 
αναπτύσσει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση, η 
οποία έχει ως εξής:

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος,     16 / 04/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.:  27664/ 5285
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
           
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο                     ΠΡΟΣ: Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού,  
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 29100                                               Παιδείας & Επιστημών
ΤΗΛ : 2695360306, 390                                                              
FAX: 2695360495                             ΚΟΙΝ : α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου
ΠΛΗΡ.: Λούτα Γρηγορία                                  β) Π.Σ . Η Γκιόστρα της Ζακύνθου         
                                                                             giostradizante@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση  συνδιοργάνωσης  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  το  πολιτιστικό
σωματείο « Η ΓΚΙΟΣΤΡΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » από τις 25-05 έως 27-5-
2018. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«Το  θέμα  εισάγεται  για  έγκριση  από  την  Επιτροπή  Πολιτισμού,  Αθλητισμού,
Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της που
έχουν  καθοριστεί  με  την  υπ.αρ.  88-09-17/30-04-2017απόφαση  σύστασής  της  του
Περιφερειακού Συμβουλίου.»  

1.ΑΙΤΗΜΑ
Με την από .29./03./ 2018 αίτησή του το Πολιτιστικό Σωματείο Η Γκιόστρα

της  Ζακύνθου   ζητά  την  συμμετοχή  της  Π.Ε.Ζακύνθου για  την  συνδιοργάνωση
πολιτιστικής εκδήλωσης με τα παρακάτω στοιχεία:

1.1.ΤΙΤΛΟΣ :  πχ. « ΓΚΙΟΣΤΡΑ 2018»
1.2.ΤΟΠΟΣ:  Ζάκυνθος, Πλατεία Σολομού  και οι γύρω δρόμοι.
1.3.ΧΡΟΝΟΣ: 25-05 έως 27-5-2018, Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

1.5.ΣΚΟΠΟΣ:  ΑΝΑΒΙΩΣΗ  ΙΠΠΙΚΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ  ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΓΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΟΥ  ΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ. 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ  ΑΥΞΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΤΟΠΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑ  ΤΟ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ..

1.6.ΚΟΙΝΟ στο οποίο απευθύνεται η δράση:  Στους κατοίκους της Ζακύνθου 
και στους τουρίστες –επισκέπτες (δωρεάν).

1.7.ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
5488,56€, που αναλύεται ως εξής (με ΦΠΑ) :

-  Έξοδα έντυπου υλικού ……………………322,40  €

-  Έξοδα διαφημιστικών μπάνερ  (4 τεμ) ……434,00 €

-  Έξοδα  πάρκου …………………………….500,00 €

-  Έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης..2480,00  €

- Έξοδα μπουφέ- γεύματος για 150 άτομα…..1488,00  € 

1.8.ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ και ΚΟΣΤΟΣ αυτής: 
Α. ΕΝΤΥΠΑ 3/πτυχο 34*34 κλειστό 11,3*24cm-150gr   4/χρωμία  2000

τεμ 322,40€
               Β1.  BANER  (οριζόντιο) μουσαμάς  4/χρωμία 1 όψεως  με ξύλα δεξιά-
αριστερά -1 τεμάχιο και   (κάθετο) μουσαμάς  4/χρωμία 1 όψεως με ξύλα πάνω
κάτω  - 4 τεμάχια 186 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
 Β2. Μπανερ 4*1 (κάθετο) μουσαμάς  4/χρωμία 1 όψεως με ξύλα πάνω 
κάτω  - 4 τεμάχια 248 ευρώ. (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Γ.       ΗΧΟΣ ΦΩΣ Τοποθέτηση κόρνων στις οδούς 21 Μαΐου-Πλ. Αγίου Μάρκου- 
πεζοδρόμος Λ. Δημοκρατίας ανά 35 μετρά περίπου και με ευθύνη του αναδόχου. 
Στο πάρκο των εκδηλώσεων θα υπάρχει ξεχωριστή μικρόφωνη εγκατάσταση που 
θα μπορεί να συνδεθεί με το σταθερό δίκτυο των κόρνων στου δρόμους και θα 
καλύπτει τις εκδηλώσεις με βάση το πρόγραμμα με ισχύ κατ' λάχιστο 100 άδ. 
Φορητή μικρόφωνη εγκατάσταση για την κάλυψη εκδηλώσεων και ομιλιών όπου 
χρειάζεται με βάση το πρόγραμμα με ισχύ 100 άδ. Η παρερχομένη ηχητική 
στάθμη στον άξονα των οδών θα πρέπει να επιτυγχάνει απόδοση έως 100άδ. Σε 
χώρο επιλογής του αναδόχου θα γίνει η εγκατάσταση του απαραιτήτου 
εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία του συστήματος (κέντρο). Την ευθύνη της 
λειτουργίας του όλου έργου την έχει ο ανάδοχος καθώς και την αποκατάσταση 
τυχών
βλαβών. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση όλες τις ώρες και τις μέρες των 
εκδηλώσεων να είναι παρών καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό του. Η 
τοποθέτηση των καλωδιώσεων θα γίνετε παράλληλα με το δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού. Η παροχή ρεύματος στα δημόσια σημεία θα γίνεται από 
ηλεκτρολόγο του δήμου και θα καλύπτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις σε 
συνεργασία με τον ανάδοχο. Μηχανήματα που διαθέτουν επιπλέον 
χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν αποδεκτά. 
Ακολουθεί ενδεικτικός εξοπλισμός που καλύπτει τις ανωτέρω 
προδιαγραφές. 
Κόρνες 100V ΜΕ ΧΩΑΝΗ 20” τεμ. 15
Μενάφωνα δυο η τριών δρόμων 700W τεμ. 8
Μεγάφωνα δυο π τριών δρόμων 400W τεμ. 4
Ενισχυτές ισχύος 2X1Q00W RMS τεμ. 6
Ενισχυτές ισχύος 2X750W RMS τεμ. 1
Μετασχηματιστές προσαρμογής 8Ω-100V-4O0W τεμ. 2
Καλώδια 2X1,5 mm μ. 700
Καλώδια θωρακισμένα δύο αγωγών μ. 400
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Καλώδια μικροφώνων τεμ. 20
Καλώδια ηχείων τεμ. 20
CD Player τεμ. 2
Κονσόλα 24 Καναλιών αναλογική ή ψηφιακή τεμ. 1
Καλώδια θωρακισμένα συνδέσεων τεμ. 40
Μικρόφωνα Καλωδιακά τεμ. 10
Μικρόφωνα Ασύρματα τεμ. 10
Βάσεις μικροφώνων τεμ. 10
Ψηφιακοί επεξεργαστές ήχου τεμ. 2
Ανυψωτικά Μηχανήματα τεμ. 2
Φωτιστικά Τύπου Par64 1000W τεμ. 18
Φωτιστικά Τύπου HQ 400W τεμ. 6
Dimmer Φωτισμού τεμ. 4
Κονσόλα Χειρισμού Φωτιστικών τεμ. 1
Ηλεκτρολογικός Πινάκας συνδέσεων 5χ32Α τεμ. 1
Παροχή ρεύματος 5x10 mm τεμ. 1
Dl BOX τεμ. 4
Μεταλλικοί πύργοι ανύψωσης ηχείων 1,5m τεμ. 2
Laptop 17” τεμ. 1  ( 2.000 ευρώ +480 ΦΠΑ=2.480 ευρώ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3236,40 €

1.9.  ΠΟΣΟ  ΙΔΙΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  700  €,  που  είναι  τα  έσοδα  του
συλλόγου από τις εισφορές των μελών του

1.10.ΠΟΣΑ  ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ:  Δεν  υπάρχουν  άλλοι
συνδιοργανωτές

2.ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

2.1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η  δαπάνη αυτή είναι απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης γιατί πρόκειται για την α)  εκτύπωση των 
φυλλαδίων της εκδήλωσης, β) τα διαφημιστικά μπάνερ και γ) την ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη για τρεις ημέρες την πλατεία και τους γύρω δρόμους που θα 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του δρώμενου. Η εκδήλωση  συνδιοργανώνεται με 
πολιτιστικό  σωματείο της εδαφικής μας Περιφερειακής Ενότητας, προάγει τα  
κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων του 
Νομού ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τους στην προαγωγή των 
τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Τόπου μας, χωρίς ωστόσο να 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της 
οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους. 

2.2.ΔΑΠΑΝΗ:  (τεκμηρίωση  για  την  δυνατότητα  διάθεσης  του  αιτούμενου
ποσού) Η αιτούμενη δαπάνη των 3.236,40€ μπορεί να διατεθεί αφού: 

2.2.1. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της
ΠΕ Ζακύνθου από δράσεις   πολιτιστικές  εκδηλώσεις  2018 (  ΦΟΡΕΑΣ 03071 )και
ΚΑΕ 9.8.9.9.01.018.001.001 που ανέρχεται σε 30.000€.

2.2.2 το ποσό που έχει διατεθεί από την υπηρεσία μας είναι 17.500€.
2.3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ  ΦΟΡΕΑ.(  τρέχοντος  έτους)  Στο

τρέχον  έτος  ο  πολιτιστικός  σύλλογος  Γκιόστρα  της  Ζακύνθου  δεν  έχει
πραγματοποιήσει άλλη δράση από την οποία ζητά τη συν χρηματοδότηση με την ΠΕ
Ζακύνθου.  Τα τελευταία 10 περίπου χρόνια το συγκεκριμένο σωματείο παρουσιάζει
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με μεγάλη επιτυχία το δρώμενο των ιππικών αγώνων που αποτελεί πόλο έλξης για
ντόπιους και ξένους επισκέπτες του νησιού

Κατόπιν αυτών
Εισηγούμαστε

Την  έγκριση  συμμετοχής  της  Π.Ε.  Ζακύνθου για  την  συνδιοργάνωση  της
πολιτιστικής  εκδήλωσης  «ΓΚΙΟΣΤΡΑ  2018»  με  τον  πολιτιστικό  σύλλογο  Η
ΓΚΙΟΣΤΡΑ Της ΖΑΚΥΝΘΟΥ, που θα γίνει στην  Ζάκυνθο από στις   25,26 και 27
Μαΐου 2018  μέχρι του ποσού των 3.236,400€ όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του ποσού αυτού θα γίνει από την αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή με  την τήρηση της νόμιμης, κατά περίπτωση, προβλεπόμενης
διαδικασίας.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
                                                        ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ..ΖΑΚΥΝΘΟΥ

            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Η Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Εγκρίνει:
- Τη η συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ΠΕ 
Ζακύνθου και το Πολιτιστικό Σωματείο “Η Γκιόστρα της Ζακύνθου”, από τις 25-
27/5/2018.
-Τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων -  ΠΕ Ζακύνθου στις δαπάνες 
της εκδήλωσης έως του ποσού των 3.236,40€ συνολικά.

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων για τις δικές της ενέργειες, δια των αρμοδίων σε κάθε Π.Ε. 
υπηρεσιών, για την τήρηση της νόμιμης κατά περίπτωση προβλεπόμενης 
διαδικασίας. 

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 5-4-2018/20.04.2018

-------------------------------ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ----------------------------------------

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος λύεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών

ΑΔΑ: 9ΡΚΙ7ΛΕ-Α0Φ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
Θ. Καμπίτσης
Μαρίνα Μοσχάτ

Θεόδωρος Γαλιατσάτος Σπυρίδων Δραζίνος 
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη

Λουκία Κατωπόδη
Σουσσάνα Πεφάνη

Η Γραμματέας Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος 
 

Ελένη Γισδάκη

ΑΔΑ: 9ΡΚΙ7ΛΕ-Α0Φ
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